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  2011.19.6מיום  201160/פרוטוקול וועדת הקצאות מס 
  ל העירייה"מנכ, מר רמי נבון:  נוכחים    
  גזברית העירייה, רינה יוסף' גב      

  יועץ משפטי, ד חיים שימן"עו      
  מהנדסת העיר,  ויקי ברנגל' גב      

  אחראית נכסי העירייה, אשל ויגי ' גב      
  מבקר העירייה , מר שמעון בארי  :משקיף    

  
  :על סדר היום

  

 580040343עמותה ' מס" תנועת בני עקיבא"בקשת הקצאת מבנה ל .1
  .לשנה₪  1בסך " תנועת נוער"ערד למטרת ' א 8חן ' רח

  ).12-05תיק (31.7.2014ועד  15.7.2009 -מ  
  

  :החלטה
הקצאת על  ממליצהוועדת הקצאות   להתנגדויות לא הוגשו התנגדויות ולכן 7.4.2011 - פורסם ב

  31.7.2014ועד  15.7.2009 -לשנה מ₪  1בסך של " תנועת נוער"למטרת  8חן ' מבנה ברח
  ).12-05תיק (
  

 00072351-58עמותה ' מס" ל"צוות ארגון גמלאי צה"בקשת הקצאת מבנה ל .2
פעילות חברתית , התנדבותית למען הקהילהפעילות "ערד למטרת  2הבשור ' רח

 .לשנה₪  1בסך " תעסוקתית לחברים
  ).12-33תיק ( 31.7.2015ועד  15.7.2010 -מ

  :החלטה
הקצאת על  ממליצהוועדת הקצאות   להתנגדויות לא הוגשו התנגדויות ולכן 7.4.2011 - פורסם ב

פעילות חברתית , פעילות התנדבותית למען הקהילה"ערד למטרת  2הבשור  'מבנה ברח
 .לשנה₪  1בסך " תעסוקתית לחברים

  ).12-33תיק ( 31.7.2015ועד  15.7.2010 -מ
  

 510623754חברה ' מס" ש סמואל רובין"מרכז תרבות ע"בקשת הקצאת מבנים ל .3
.                          לשנה₪  1בסך של " ערד רוקדת ושרה פרויקט, חוגי תנועה"ערד למטרת  50נתיב מרים ' רח  .א

  ).12-04תיק ( 31.7.2015ועד  14.10.2010 -מ  
  :החלטה
' הקצאת מבנה ברחעל  ממליצהוועדת הקצאות   להתנגדויות לא הוגשו התנגדויות ולכן 7.4.2011 - פורסם ב

 14.10.2010 -מ .לשנה₪  1בסך של " ערד רוקדת ושרה פרויקט, חוגי תנועה"ערד למטרת  50נתיב מרים 
  ).12-04תיק ( 31.7.2015ועד 

 
  31.7.2015ועד  14.10.2010 -מ .לשנה₪  1בסך " למטרת מועדון נוער"ערד  3חן ' רח  .ב

  ). 12-08תיק (
  :החלטה

הקצאת על  ממליצהוועדת הקצאות   להתנגדויות לא הוגשו התנגדויות ולכן 7.4.2011 - פורסם ב
 .לשנה₪  1בסך " למטרת מועדון נוער"ערד  3חן ' מבנה ברח

  ). 12-08תיק (  31.7.2015ועד  14.10.2010 -מ
  
  
  
  
  



  
 

 .                          לשנה₪  1בסך של " פעילות חוגים בתחום חימר וקרמיקה"ערד למטרת  14דוכיפת ' רח  .ג
  ).12-18תיק ( 31.7.2015ועד  14.10.2010 -מ

  :החלטה
הקצאת מבנה על  ממליצהוועדת הקצאות   להתנגדויות לא הוגשו התנגדויות ולכן 7.4.2011 - פורסם ב

 -מ.  לשנה₪  1בסך של " פעילות חוגים בתחום חימר וקרמיקה"ערד למטרת  14דוכיפת ' ברח
  ).12-18תיק ( 31.7.2015ועד  14.10.2010

 
 .                          לשנה₪  1בסך של " למוסיקה בית הספר העירוני- קונסרבטוריון"ערד למטרת  51חן ' רח  .ד

  ).15-21תיק ( 31.7.2015ועד  14.10.2010 -מ
  :החלטה

הקצאת מבנה על  ממליצהוועדת הקצאות   להתנגדויות לא הוגשו התנגדויות ולכן 7.4.2011 - פורסם ב
 - מ. לשנה₪  1בסך של " בית הספר העירוני למוסיקה-קונסרבטוריון"ערד למטרת  51חן ' ברח

  ).15-21תיק ( 31.7.2015ועד  14.10.2010
 

 .                          לשנה₪  1בסך של " מועדון נוער"ערד  למטרת  16אפיק ' רח  .ה
  ).12-35תיק (  31.7.2015ועד  14.10.2010 -מ
  

  :החלטה
' הקצאת מבנה ברחעל  ממליצהוועדת הקצאות   להתנגדויות לא הוגשו התנגדויות ולכן 7.4.2011 - פורסם ב

  ).12-35תיק (  31.7.2015ועד  14.10.2010 -מ. לשנה₪  1בסך של " מועדון נוער"ערד  למטרת  16אפיק 
  

  

 .                          לשנה₪  1בסך של " חוג תופים"ערד  למטרת  14נורית ' רח  .א
  ).12-56תיק ( 31.7.2015ועד  14.10.2010 -מ  

  :החלטה
הקצאת  על ממליצהוועדת הקצאות   להתנגדויות לא הוגשו התנגדויות ולכן 7.4.2011 - פורסם ב

ועד  14.10.2010 -מ. לשנה₪  1בסך של " חוג תופים"ערד  למטרת  14נורית ' מבנה ברח
  ).12-56תיק ( 31.7.2015
  

  

 0141026-58עמותה ' מס" ד"רשת גני חב"בקשת הקצאת מבנים ל .4
 .לשנה ₪  1בסך של " בית ספר לבנים הפעלת"ערד למטרת  5רח נורית   .א

  ).10-13תיק ( 31.7.2011ועד  14.7.2010 -מ
  :החלטה
הקצאת על  ממליצהוועדת הקצאות   להתנגדויות לא הוגשו התנגדויות ולכן 7.4.2011 - פורסם ב

 14.7.2010 -מ. לשנה ₪  1בסך של " הפעלת בית ספר לבנים"ערד למטרת  5נורית ' מבנה ברח
  ).10-13תיק ( 31.7.2011ועד 

 
 .לשנה ₪  1בסך של )"  צהרון(הפעלת גן ילדים "ערד  40/1שמעון ' רח  .ב

  ).10-12תיק ( 31.7.2011ועד  14.7.2010 -מ
  :החלטה

הקצאת  על ממליצהוועדת הקצאות   להתנגדויות לא הוגשו התנגדויות ולכן 7.4.2011 - פורסם ב
ועד  14.7.2010 -מ.לשנה ₪  1בסך של )"  צהרון( הפעלת גן ילדים"ערד  40/1שמעון ' מבנה ברח
  ).10-12תיק ( 31.7.2011

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 0219525-58עמותה ' מס" מכון למחקרים מתקדמים"ל הבקשת הקצאת מבנ .5
 .לשנה ₪  1בסך של " קידום פרויקטים של מדענים עולים"ערד למטרת  3זמיר ' רח
  ).11-20תיק ( 31.7.2015ועד  15.8.2009 -מ

  :החלטה

הקצאת על  ממליצהוועדת הקצאות   להתנגדויות לא הוגשו התנגדויות ולכן 7.4.2011 - פורסם ב
 -מ. לשנה ₪  1בסך של " קידום פרויקטים של מדענים עולים"ערד למטרת  3זמיר  'מבנה ברח
  ).11-20תיק ( 31.7.2015ועד  15.8.2009

  
58-עמותה ' מס" ויצו הסתדרות עולמית לנשים ציוניות"בקשת הקצאת מבנה ל .6

0057321 
   31.7.2015ועד  14.8.2010 -מ. לשנה₪  1בסך " מעון יום"ערד למטרת  58חן ' רח

  ).10-03תיק (
  

  :החלטה

הקצאת  על ממליצהוועדת הקצאות   להתנגדויות לא הוגשו התנגדויות ולכן 7.4.2011 - פורסם ב
-10תיק ( 31.7.2015ועד  14.8.2010 -מ. לשנה₪  1בסך " מעון יום"ערד למטרת  58חן  'מבנה ברח

03.(  
  
 0044261-58עמותה ' מס" ת תנועת נשים עובדות ומתנדבות"נעמ"בקשת הקצאת מבנה ל .7

  .לשנה₪  1בסך " הפעלת מעון יום"ערד למטרת  3אגוז ' רח
  ).10-06תיק ( 31.7.2014ועד  15.7.2010 -מ    

  :החלטה

הקצאת  על ממליצהוועדת הקצאות   להתנגדויות לא הוגשו התנגדויות ולכן 7.4.2011 - פורסם ב
 31.7.2014ועד  15.7.2010 -מ. לשנה₪  1בסך " הפעלת מעון יום"ערד למטרת  3אגוז ' מבנה ברח

  ).10-06תיק (
  
  

 0070092-58עמותה ' מס" י"רשת גני ילדים אגו"בקשת הקצאת מבנים ל .8
 .לשנה ₪  1בסך של " הפעלת גני ילדים ומעונות יום"ערד למטרת  56שמעון  'רח  .א

  ).10-01תיק ( 31.7.2011ועד 15.8.2009 -מ  
  

  :החלטה

הקצאת  על וועדת הקצאות ממליצה  להתנגדויות לא הוגשו התנגדויות ולכן 7.4.2011 - פורסם ב
 -מ. לשנה ₪  1בסך של " הפעלת גני ילדים ומעונות יום"ערד למטרת  56שמעון ' מבנה ברח
  ).10-01תיק ( 31.7.2011ועד 15.8.2009

 
 .לשנה ₪  1בסך של "  הפעלת גני ילדים ומעונות יום " צד ימין ערד  8אגוז ' רח  .ב

  ).10-08תיק ( 31.7.2011ועד  15.8.2009 -מ    
  

  :החלטה
הקצאת  על וועדת הקצאות ממליצה  להתנגדויות לא הוגשו התנגדויות ולכן 7.4.2011 - פורסם ב

 -מ. לשנה ₪  1בסך של "  הפעלת גני ילדים ומעונות יום " צד ימין ערד  8אגוז ' מבנה ברח
  ).10-08תיק ( 31.7.2011ועד  15.8.2009

  
  

 0030104-58עמותה ' מס" אגודת יד שרה"בקשת הקצאת מבנה ל .9
 .לשנה₪  1בסך " השאלת ציוד רפואי  "ערד למטרת  11/4חן ' רח  .א

  ).13-13תיק ( 31.7.2014ועד  14.8.2009 -מ    
  :החלטה

הקצאת על להתנגדויות לא הוגשו התנגדויות ולכן וועדת הקצאות ממליצה  7.4.2011 - פורסם ב
ועד  14.8.2009 - מ.לשנה₪  1בסך " השאלת ציוד רפואי  "ערד למטרת  11/4חן ' מבנה ברח
  ).13-13תיק ( 31.7.2014

  
  
  



 580034908עמותה ' מס" איגוד גימלאי המשטרה"בקשת הקצאת מבנה ל .10
  .לשנה₪  1בסך " לרווחת גימלאי העיר"ערד למטרת  37דוכיפת ' רח

  ).12-17תיק (31.7.2014ועד  15.7.2009 -מ
  :החלטה

הקצאת על להתנגדויות לא הוגשו התנגדויות ולכן וועדת הקצאות ממליצה  7.4.2011 - פורסם ב
  .לשנה₪  1בסך " לרווחת גימלאי העיר"ערד למטרת  37דוכיפת ' מבנה ברח

  )12-17תיק (31.7.2014ועד  15.7.2009 -מ
  

  שתי בקשות על אותו מבנה
 

 0130482-58עמותה ' מס" מוסדות התורה והחינוך גור"בקשת הקצאת מבנים ל .11
 .לשנה₪  1בסך " בית כנסת"למטרת ' א 39רח הקנאים   .א

  ).12-32תיק ( 31.7.2015ועד  19.6.2011 -מ
 0340404-58עמותה ' מס" גרעין למען ערד –עמותת גלעד "בקשת הקצאת מבנים ל

 .לשנה₪  1בסך " מרכז לקרוב לבבות בין חלקי העם"למטרת ' א 39רח הקנאים   .ב
  ).12-32תיק ( 31.7.2015ועד  19.1.2010 -מ

  
הזמינה את שתי העמותות  להתנגדויות הוגשו התנגדויות ולכן וועדת הקצאות 7.4.2011 - פורסם ב

  .להסביר את התנגדותם 
  גרעין למען ערד –ד "עמותת גלע

  .ניהול אדמיניסטרטיבי –מירב בן צור ' גב    הגיעו 
  .מנהל כללי –מר אייל ברון 

  .משפחות 30 - והעמותה מונה היום כ, שנים 10 -שפעילה בעיר כד הינה עמותה "עמותת גלע
שכולל בתוכו נוער ומבוגרים הפעילות " מרכז זהות -בית יהודי" פרויקטעבור  39קנאים ' את המקלט ברח

  .ועוד" קבלת שבת"עריכת , הרצאות לטובת הציבור בערד, הינה סדנאות למשפחה
, מסיבות ופעילות קהילתית בחגים, ימי עיון לפני חגים" םפעילות לילדים משכונת טללי"השני  הפרויקט

  .פעילות לילדים ועוד –סוכה בקהילה 
את הפעילות אנו מקיימים בבתים פרטיים וכמו כן , כרגע אין לנו מבנה שבו אנו מקיימים את  הפעילות

  .בבית הספר טללים שם לומדים כל ילדינו
הפעילות של הילדים כרגע . וחק ממקום הפעילות שלנוהציוד שלנו נמצא כרגע באולפנה שהוא מקום מר

פרוייקט מרכז זהות הינה פעילות כמעט . הינה מינורית כיוון שאין לנו מבנה שבו נוכל לבצע את הפעילות
  .יום יומית

  מוסדות התורה והחינוך גור
  .ר העמותה"יו, הגיע מר יצחק משה גוטרמן

, לא קיבלנו שום מבנה להקים בו בית כנסת ,משפחות העמותה של חסידי גור הינה קבוצה גדולה של 
משפחות ובית כנסת  420 - בתי כנסת במימון שלנו אבל הצרכים שלנו גדלים היום אנו מונים כ 3בנינו כ

זה אחד הדברים הכי חשובים שהקהילה שלנו צריכה רוב המשפחות שלנו מתגוררים באזור חלמיש 
  .נאלצים להתפלל בכל מיני מקומות שמרוחקים מהבתים וטללים והיום בגלל חוסר בבית כנסת אנו

  
  נערכה הצבעה 
  ד"בעד עמותת גלע

צריך לתת מענה לפעילות של הילדים ושל בית הספר הממלכתי הדתי ומבחינת מענה  – ד חיים שימן"עו
  .לבית הכנסת יש מספיק בתי כנסת באזור

  
  
  
  
  
  
  
  



  עמותת מוסדות גור בעד
איזה הקצאה , צריכה לשים לב לפניה את השיקולים, נת הקצאה של מבנהכשהעירייה בוח –רינה יוסף 

י עמותת "ע תתביא לתועלת רבה יותר לקהילה ואני חושבת שמאחר ומדובר בשימוש רב שיכול להיעשו
חן ' ומה גם שזה יפתור עומסים בבתי כנסת אחר ברח, מוסדות התורה והחינוך גור וניצול מירבי יותר

  .את המבנה למוסדות גורולכן ממליצה את הקצ
  

  .עמותת גלעד יכולה למצוא שימושים רבים בבית הספר טללים - : ויקי
  

מאחר ויש אלטרנטיבה סבירה לעמותת גלעד והצרכים הרבים של קהילת גור לאור העובדה כי  –רמי 
  .רבים מהקהילה גרים באזור אני תומך במתן ההקצאה

  
  .ויגי

  
אז יש , במידה ויוחלט לפי רוב על עמותת מוסדות התורה והחינוך גור: מר שמעון בארי מבקר העירייה

לכאורה  2003ח בנושא הקצאה לא חוקית משנת "לקחת בחשבון שעל שולחנה של ראש העיר מונח דו
  .למוסדות התורה והחינוך גור

  
  :החלטה

הקנאים  'רחב תורה והחינוך גורהלמוסדות מבנה הקצאה המלצה להוחלט על  1נגד  4ברוב של 
  ).12-32תיק ( 31.7.2015ועד  19.6.2011 -מ. לשנה₪  1בסך " בית כנסת"למטרת ' א 39
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  ____________________ר הוועדה    "יו, מר רמי נבון
  

  _____________________חבר         , ד חיים שימן"עו
   

  _____________________חברה          , רינה יוסף' גב
  

  _____________________חברה        , ויקי ברנגל' גב
  

  _____________________חברה          , ויגי אשל' גב
   


